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Entenda 

A modalidade adaptada é muito similar ao judô convencional, porém, destina-se aos atletas com 
deficiência visual e, por isso, utiliza-se bastante das percepções sinestésicas, táteis e auditivas do 
praticante. O paradesporto é regulamentado pela International Blind Sports Federation (IBSA) e suas regras 
são praticamente as mesmas da modalidade olímpica. As exceções são: ausência de punição, no caso do 
paratleta sair da área de luta; o início da disputa é iniciado com os oponentes em contato – com a pegada 
no quimono; e se os competidores perderem tal contato, o árbitro pausa a luta e os coloca juntos 
novamente. 

A classificação que determina em qual categoria um paratleta irá lutar baseia-se no peso deste. 
Para o grupo masculino as categorias são as seguintes: até 60 kg, até 66 kg, até 73 kg, até 81 kg, até 90 kg, 
até 100 kg e mais de 100 kg. As mulheres são divididas em: até 48 kg, até 52 kg, até 57 kg, até 63 kg, até 70 
kg e mais de 70 kg. Não há separação dos paratletas com diferentes graus de deficiência visual nos 
confrontos, ou seja, B1 – cego total, B2 – atletas que percebem vultos e B3 – atletas que conseguem definir 
imagens, devem competir entre si. 

O traje chama-se quimono, composto por um casaco e uma calça, e mais uma faixa (com a 
finalidade de deixar fechada a vestimenta que cobre o tronco), podendo ser nas cores branco ou azul. 
Existem medidas pré-estabelecidas para o tamanho do quimono, que são examinadas antes que os 
competidores iniciem seus combates. Característica dos quimonos dos atletas B1 é a presença de círculos 
vermelhos em ambos os ombros a fim de identificá-los. O local da disputa é um tatame com 14 m x 14 m a 
16 m x 16 m, no qual a zona do combate é de 8 m x 8m a 10 m x 10 m. A diferença em relação ao tatame 
do judô olímpico é a presença de texturas específicas como marcações para orientar os paratletas por 
meio do tato. 

Em relação à pontuação, esta é igual a da modalidade olímpica, ippon, waza-ari eyuko, bem como 
os golpes realizados pelos competidores. O objetivo principal é realizar o ippon (o golpe definitivo), mas 
caso este não ocorra, vence o atleta que fizer o maior número de pontos. O tempo da disputa é de cinco 
minutos e, no caso de empate, há uma prorrogação de mais três minutos. Neste período, ganha o 
oponente que fizer o primeiro ponto. E se o desempate não ocorrer, caberá aos árbitros definir o 
vencedor, elegendo o atleta que foi mais ofensivo. Todas as interrupções durante a luta determinam 
também a pausa do cronômetro. E os intervalos entre os confrontos de uma mesmo atleta deverão ser de, 
no mínimo, dez minutos. A arbitragem é constituída pelo árbitro central e os laterais, e ainda há os oficiais 
de mesa. 

Diversos são os benefícios obtidos com a prática do judô adaptado. É possível, por exemplo, citar a 
melhora no equilíbrio dos praticantes, já que esta é a principal dificuldade dos deficientes visuais. 
Também, devido à característica dessa arte marcial de aprendizado mútuo e respeito ao oponente, a 
socialização – valência sócio-afetiva fortemente favorecida. Pode-se elencar ainda, ganhos na coordenação 
motora, orientação espacial, autoestima, autoafirmação e independência. 

Desenvolver-se a partir do aprendizado com o oponente 

No período medieval, no Japão, havia uma prática marcial denominada jujutsu que se desenvolveu, 
sobretudo, a partir do século XVI. No século XIX, Jigoro Kano, praticante do jujutsu resolveu sistematizá-lo, 
pois percebeu que cada mestre ensinava as técnicas de modo significativamente diferente. Seu objetivo foi 
criar uma prática mais eficiente na técnica e que necessitasse de menos força. Assim surgiu o judô que 
significa “caminho suave”. Kano também almejava por meio desta arte marcial esportivizada educar 
moralmente seus praticantes e incentivá-los ao aprendizado mútuo e o respeito ao próximo. 



Com o passar de algumas décadas, o judô tornou-se 
uma modalidade esportiva e seus praticantes puderam 
participar de competições nacionais e internacionais. Em 
1932 ocorreu a primeira demonstração do novo esporte 
nas Olimpíadas, em Los Angeles. Porém, foi apenas em 
1964, nas Olimpíadas de Tóquio, que a modalidade tornou-
se parte dos jogos definitivamente. A participação 
feminina, como comumente ocorria na maioria dos 
esportes, demorou algumas décadas para ser aceita: as 
mulheres competiram oficialmente apenas em 1988, nos 
Jogos Olímpicos de Seul. 

Além das paralimpíadas, existem os campeonatos mundiais organizados pela IBSA – o IBSA World 
Championships and Games – nos quais o judô adaptado se faz presente, inclusive este participou de todos 
os eventos que ocorreram até o momento (foram cinco no total). 

Atualmente, o paradesporto é um dos mais populares das Paralimpíadas, tanto que conta com a 
adesão de vários países. Nas Paralimpíadas de Seul (1988), por exemplo, eram nove países participantes. 
Em Londres (2012), 30 países tinham representantes na modalidade; já em relação ao número de 
paratletas que estiveram presentes tanto em 1988 quanto em 2012, foram 33 e 127, respectivamente. 
Este aumento quantitativo significa que mais pessoas estão conhecendo a modalidade adaptada e obtendo 
os benefícios que a acompanham. 

Trajetória paralímpica 

Como já era esperado, em Seul (1988), o Japão, considerado o país “berço” do judô, era o grande 
favorito entre os nove países representados nos Jogos. Os selecionados japoneses, corresponderam às 
expectativas e venceram várias categorias, conquistando quatro das seis medalhas de ouro disputadas. Em 
segundo lugar ficou a Grã-Bretanha e a Coreia do Sul, ambas com uma medalha de ouro cada. O 
favoritismo japonês se estendeu aos próximos dois eventos paralímpicos, Barcelona (1992) e Atlanta 
(1996), nos quais, pela última vez, o país se manteve no topo do paradesporto. As Paralimpíadas de Sidney 
(2000), ganharam proporções em vários aspectos: foram vendidos mais de um milhão de ingressos, foi a 
maior cobertura midiática até o momento, o processo de espetacularização do esporte avançava a passos 
largos e internautas de mais de 100 países acompanharam online as competições. Tais Jogos também 
foram marcados pelos casos de doping, que superaram em recorrência os casos flagrados nas Olimpíadas 

Disponível em: 

Somente depois que o judô começou a se tornar 
mais popular – provavelmente, o esporte de combate mais 
praticado no mundo – foi possível pensar em uma prática 
adaptada que promovesse melhoras na qualidade de vida 

Desenho a partir de uma foto do criador do judô: Jigoro Kano.           de deficientes. Inicialmente, na década de 1970, a 

<https://thepageofthejudo.wordpress.com/2014/07/17/jigoro-         modalidade adaptada surgiu a fim de aprimorar a 
kano-the-creator-of-judo/>                                          mobilidade de deficientes visuais. Ganhos no equilíbrio, na 

motricidade e na socialização dos novos adeptos puderam 

ser percebidos com rapidez. Mas junto aos benefícios acima listados surgiu a vontade, como aconteceu 
com a modalidade olímpica, de iniciar a prática competitiva de alto rendimento. A IBSA começou a 
regulamentar o paradesporto e, em 1988, nas Paralimpíadas de Seul, a modalidade entrou no evento. A 
participação feminina só foi acontecer a partir dos Jogos Paralímpicos de Atenas (2004). Por ter uma 
gênese marcial, uma técnica de combate, as mulheres sofreram mais preconceito do que em outros 
esportes, visto que para lutar ainda se pensa ser importante o predomínio de características consideradas 
masculinas, como força e resistência. Paradoxo se pensado os preceitos filosóficos/esportivos do judô, 
uma vez que Jigoro Kano almejava justamente supervalorizar a técnica em detrimento à força física. 



do mesmo ano. Nessa edição, os Estados Unidos da América (EUA) venceram, superando os até então 
campeões japoneses, que ficaram apenas em terceiro lugar, ocupando Cuba a segunda colocação. 

Em 2004, em Atenas, a inserção das mulheres nas disputas, mudou expressivamente os resultados 
no que se refere à classificação geralA presença das mulheres foi primordial para colocar a Alemanha no 
topo da modalidade neste evento: das seis medalhas conquistadas pela Alemanha, cinco foram obtidas por 
mulheres. Isso fez com que estas conquistassem ainda mais espaço e respeito no esporte. A China ficou em 
segundo lugar, seguida pela França. 

2008 – Pequim. Atuando em seus próprios domínios, foi o ano da China em todos os aspectos. O 
país se consolidou como potência no paradesporto, terminando a competição em primeiro lugar geral, 
vencendo com superioridade a Grã-Bretanha quem terminou em segundo lugar, isso na somatória de 
todas as modalidades. A China conquistou 211 medalhas, enquanto a Grã-Bretanha obteve 102, menos da 
metade. Essa superioridade foi visível também no judô, pois a China até então vice-campeã, chegou ao 
topo da modalidade. Mais uma vez as mulheres tiveram papel fundamental: das sete medalhas 
conquistadas pela China, quatro foram por atletas mulheres, reforçando mais uma vez a importância delas 
no cenário esportivo. 

Londres (2012) teve um país que surpreendeu: a Ucrânia, que, de forma espantosa, venceu a 
competição. É válido apresentar resumidamente a trajetória da Ucrânia nas paralimpíadas, para justificar 
tal espanto. Em Sidney (2000), a Ucrânia terminou em 24º lugar, a última colocada. Em Atenas (2004) ficou 
na 17ª colocação. Em Pequim (2008), terminou em 15º lugar. E em Londres (2012) foi a primeira colocada. 
Em segundo lugar, Cuba repetiu o feito realizado em Sidney (2000), e em terceiro lugar, mais uma grande 
surpresa, Azerbaijão, país situado no cruzamento entre o Leste Europeu e o Sudeste Asiático. Mediante 
tantas surpresas, não é possível afirmar quem será o destaque no Rio de Janeiro (2016). Mas a expectativa 
é a de que os ideais de Jigoro Kano que permeiam o judô sejam honrados. Princípios como: cortesia, 
coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade, sejam manifestos pelos 
paratletas representantes da modalidade no megaevento no Brasil. 

Fez história 

A espanhola Maria del Carmen Herrera Gómez, nascida em 1974, na 
cidade Alhaurin de La Torre, na província de Málaga, Andaluzia, ao sul 
da Espanha, é bicampeã da modalidade no Jogos Paralímpicos de 
Atenas (2004) e de Pequim (2008), na categoria menos de 70 kg, além 
de campeã do mundo, no Mundial IBSA, realizado no Brasil, em 2007. 
Invicta em tais disputas, começou no judô paralímpico aos 20 anos. 
Tornou-se referência internacional, também, pelas seguintes 
conquistas: duas vezes vice-campeã do mundo, no Mundial em Roma 
(2002) e na França (2006); campeã europeia (nos anos 1999, 2001 e 
2005); foi 13 vezes campeã da Europa ONCE (entre1996 e 2010), e as já 
citadas conquistas paralimpícas acima. Deficiente visual, devido ao 
albinismo, recebeu medalha de ouro da Real Ordem de Mérito 
Desportivo, em 2009. Em 2008 obteve mais uma premiação, a medalha 
de Andaluzia por ser referência feminina no paradesporto, concedida 
pelo Governo local. 

Maria del Carmen, comemorando o 
bicampeonato paralímpico. Disponível em: 

<http://www.elaguijon.es/content/carmen-
herrera-g%C3%B3mez-torrealhaurina-de-oro> 



Potência paralímpica 

Dois países orientais, Japão e China, figuram como potências 

paralímpicas, ambos, por exemplo são os recordistas de medalhas de 

ouro obtidas em um único evento, quatro medalhas –. o primeiro, na 

edição de Seul (1988) e o segundo, na edição em Pequim (2008). Outro 

exemplo: logo após os jogos de Londres (2012), o Japão somava um total 

de 12 medalhas de ouro e a China sete. Atrela-se tal vantagem, pelo fato 

que várias artes marciais, tal como o judô, se originaram em países 

asiáticos. Alguns historiadores, inclusive consideram que as origens 

dessas artes marciais são milenares, como retratado pelo cinema, em 

alguns filmes como O tigre e o dragão, Mulan, O último Samurai; entre 

outros. Enfatizando a potência japonesa no judô, tem-se o filme A Saga 

do Judô (Sugata Sanshiro), dirigido pelo aclamado Akira Kurosawa, a 

película foi lançada em 1943, no Japão. 

De olhos neles 

A anteriormente apresentada Maria del Carmen Herrera Gómez, iniciou a sua participação nas 
Paralimpíadas aos 20 anos de idade, sagrando-se campeã na categoria feminia até 70 Kg, em Atenas 
(2004). Foi campeã também em Pequim (2008) e Londres (2012). Competindo na classe B3, a paratleta 
acabou nascendo com deficiência visual, causada por um tipo específico de albinismo, o albinismo ocular 
(caracterizado pela pouquíssima presença de melanina durante o seu desenvolvimento). Mesmo 
apresentando essa deficiência congênita, Herrera sempre se interessou por atividades físicas e manteve, 
assim, o desejo de se tornar uma atleta de destaque. A judoca explicita que escolheu seguir nessa 
modalidade primeiramente por ter simpatizado com a equipe nacional de judô da Espanha durante os 
Jogos Paralímpicos de Barcelona, ocorridos no ano de 1992. Juntamente com a apreciação destes atletas, 

No ano de 2012, em Londres, um acontecimento 
chamou a atenção dos apreciadores do esporte: o sul coreano 
Gwang-Geun Choi foi vencedor da medalha de ouro na 
categoria masculina até 100 Kg, apenas duas semanas após se 
recuperar de uma cirurgia em sua perna. O paratleta da Coreia 
do Sul possuía logo acima de seu tornozelo esquerdo uma 
infecção de pele causada por bactérias, tendo permanecido 
uma semana internado para se recuperar às vésperas do maior 
evento paradesportivo do mundo. 

Filme A Saga do Judô. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/ 
2013/07/21/primeiro-filme-de-kurosawa-a-saga-
do-judo-e-lancado-em-dvd/> 

Gwang-Geun Choi exibe a bandeira da Coreia do Sul enquanto 
comemora a vitória em Londres (2012). Disponível em:                                 Com essa admirável força de vontade e em bom estado 

de saúde, Gwang-Geun Choi chegará ao Rio de Janeiro como 

um dos favoritos à medalha de ouro, mesmo em se tratando de um dos paradesportos mais equilibrados 
das paralimpíadas. 

<english.chosun.com> 



História no Brasil 

Para historicizar o judô paralímpico no Brasil é necessário, antes, discorrer sobre a chegada do judô 
no país. Já ao longo da década de 1910, alguns lutadores japoneses chegaram ao Brasil com o intuito de 
disseminar as técnicas de combate desenvolvidas na academia Kodokan. Localizada em Tóquio e fundada 
no ano de 1882, a Kodokan se instituiu como a primeira academia a sistematizar as técnicas, os 
regulamentos e a filosofia que nortearia a modalidade. 

Segundo alguns estudiosos, Mitsuyo Maeda, foi o precursor do judô no país, embora tenha se 
distanciado dos ensinamentos de Kano. A guisa de exemplo, pode-se aqui citar o fato de que Maeda 
realizava, em teatros da cidade do Rio de Janeiro, confrontos com lutadores de outras modalidades de 
esporte de combate e tal conduta não era permitida por Jigoro Kano. Outros nomes que também constam 
como precursores das técnicas desenvolvidas pela Kodokan são Sada Miyako e M. Kakihara, os quais foram 
contratados pela marinha brasileira, já no ano de 1908, para ensinar os soldados, técnicas de defesa 
pessoal. 

Vale aqui ressaltar que tanto Maeda quanto Miyako e Kakihara não ensinavam as técnicas de judô, 
como hoje são conhecidas, pois somente a partir de 1933 foi fundada a instituição destinada a organizar a 
modalidade. A partir daí, mais escolas foram surgindo e o judô ganhou adeptos em grande parte do país, 
até que, em 1969, foi criada a Confederação Brasileira de Judô, reconhecida somente em 1972. No final da 
década de 1970 e início da de 1980 o judô para pessoas cegas e deficientes visuais começou a ser praticado 
com mais intensidade. Neste começo, cabia ao professor adaptar a modalidade quando um deficiente 
aparecia na academia para treinar, mas, com o passar do tempo e a chegada de vários deficientes 
(principalmente, visuais), o paradesporto foi amadurecendo, tanto que a Confederação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) assumiu a responsabilidade e organização do esporte. 

Em 1987 o paradesporto participa pela 
primeira vez de uma disputa internacional, um 
torneio em Paris. Na estreia do judô adaptado, 
nas Paralimpíadas de Seul (1988), o Brasil 
esteve presente, conquistando três medalhas 
de bronze. Os responsáveis por este feito 
foram Jaime de Oliveira, Júlio Silva e Leonel 
Cunha, sendo este um dos melhores 
desempenhos do país em paralimpíadas. 

Como anteriormente afirmado, a inserção feminina no judô adaptado ocorreu apenas em Atenas 
(2004). E já nesta oportunidade, as representantes brasileiras conquistaram duas medalhas, uma de prata, 
com Karla Cardoso, e uma de bronze, com Daniele Silva. Em Pequim (2008), as mulheres tiveram papel 
fundamental, tendo em vista que foram as grandes responsáveis por colocar o Brasil em terceiro lugar 

Antônio Tenório da Silva foi o 
responsável pela conquista do primeiro ouro 
no judô paralímpico, em Atlanta (1996). 

Antonio Tenório da Silva com a medalha de bronze em Toronto, 2015. Disponível em:        Tenório da Silva é a maior referência no 
<www.cbj.com.br>                                                                    paradesporto nacional, pois o atleta repetiu o 

feito nas três edições seguintes: ouro em 
Sidney (2000), Atenas (2004) e Pequim (2008), tornando-se tetracampeão e responsável por todas as 
medalhas de ouro que o Brasil possui na modalidade até o evento do Rio de Janeiro. Além disso, Tenório 
da Silva conquistou uma medalha de bronze em Londres (2012). Em 2015, no Parapan-Americano em 
Toronto, também obteve o bronze, e mesmo com 45 anos de idade, irá disputar a sua quinta Paralimpíada 
no Rio de Janeiro (2016). 



geral na modalidade, marca até hoje não superada. As atletas que elevaram o Brasil a este posto foram as 
medalhistas veteranas Karla Cardoso (prata) e Daniele Silva (bronze), acompanhadas por Michelle Ferreira 
(bronze) e Deanne Silva (prata). Atualmente a seleção brasileira de judô paralímpico, que é liderada pelo 
técnico Alexandre Garcia, esta otimista, esperando realizar um bom trabalho no Rio de Janeiro (2016). 
Dentre os doze atletas já convocados, estão os veteranos, Antônio Tenório e Karla Cardoso. O entusiasmo 
de competir em casa, a força da torcida e a possibilidade de amigos e familiares estarem assistindo aos 
combates, são fatores motivacionais para os atletas que, certamente, pretendem figurar no pódio. 

Nosso destaque 

Na sua participação nas Paralimpíadas de Londres 
(2012), a paratleta Michele Aparecida Ferreira teve o 
mérito de conquistar a primeira medalha brasileira na 
edição, o bronze na categoria 52 Kg. Michelle nasceu no 
ano de 1984, na cidade de Novo Mundo, Mato Grosso do 
Sul, com somente 15% da visão, devido à toxoplasmose 
congênita. Com interesse em participar de algum projeto 
para deficientes visuais, a jovem deficiente conheceu o 
judô, tardiamente, quando já tinha 20 anos de idade. Sua 
rotina de treinos tinha que ser conciliada com as aulas da 
faculdade de bacharelado em Educação Física. Quando 
se deparou com mais um desafio: tornou-se mãe e tinha 
certa carência financeira, contando somente com a ajuda 
dos pais para criar a sua filha – segundo entrevista cedida 
ao site esporte.ig. Michele também tinha dificuldade 
para pegar ônibus, pois necessitava perguntar para as 
pessoas que se encontram no ponto de ônibus qual linha 
era e ainda por cima levava cerca de uma hora para 
chegar ao local do treino. Apesar de tais entraves, não 
abandonou a sua paixão pelo paradesporto. Convocada 
para as Paralimpíadas de Pequim (2008), Michele 

sagrou-se campeã nos Jogos Parapan-Americanos, em 

Antônio Tenório da Silva, nascido em 1970, na cidade paulista São José do Rio Preto, é 

tetracampeão dos Jogos Paralímpicos, vencendo as edições de Atlanta (1996), Sydney (2000), Atenas 

(2004) e Pequim (2008). No período desta última, Tenório gravou um documentário intitulado B1, Tenório 

em Pequim, sobre a sua trajetória no paradesporto. A obra foi lançada em circuito alternativo de cinemas, 

em 2009. Quando criança, aos sete anos, perdeu a visão do olho esquerdo, brincando com um estilingue. 

Antes desse acidente acontecer, já fora apresentado ao esporte. Porém, Antônio Tenório perdeu 

totalmente a visão, aos 19 anos, após uma grave infecção que descolou a retina do olho direito. Começou, 

então, a competir profissionalmente aos 21 anos de idade, inclusive, algumas vezes, em competições de 

judô convencional. Em 1995 participou do seu primeiro Mundial, daí em diante os resultados expressivos 

com bronze. Disponível em: 
Michele Pereira, primeira medalha nas Paralimpíadas de Londres (2012),      Ferreira obteve uma medalha de bronze. Repetindo o 

<http://esporte.ig.com.br/maisesportes/judo/2012-11-28/sem-              
feito quatro anos depois, na edição de Londres. Em 2011 

enxergar-judoca-encara-maratona-no-onibus-para-manter-filha-de-3- 
anos.html>                                                             Guadalajara. Devido aos significativos resultados, a 

parajudoca conseguiu recursos financeiros que a ajudam 

a se manter no paradesporto. Assim, graças ao programa Bolsa Atleta do Governo Federal e do Time 
Nissan (programa que selecionou 30 atletas olímpicos para patrocinar nos Jogos do Rio de Janeiro 2016), a 
atleta poderá participar e – espera-se – ganhar uma medalha paralímpica no evento que ocorrerá no país. 



começaram a ocorrer com frequência. 

Além de tetracampeão paralímpico, 

também se sagrou campeão nos Jogos 

Parapan-Americanos, realizado no Rio de 

Janeiro     (2007). Em 2011,     conseguiu 

medalha de bronze, no mesmo evento, na 

edição      de      Guadalajara.      Nos Jogos 

Paralímpicos de Londres (2012) também 

obteve a medalha de bronze; repetindo a 

mesma colocação nos Jogos Parapan- 

Americanos do Canadá, em 2015. Como 

destaque na modalidade, o paratleta 

conseguiu vários patrocínios e bolsas: os 

principais são o Bolsa Atleta, a Caixa Loterias e a Infraero Aeroportos (patrocinadora oficial do judô 

paralímpico). Como herói paralímpico, luta por causas como a falta de acessibilidade para os deficientes 

em geral no Brasil. Supõe-se que estará entre os favoritos ao pódio nos Jogos Paralímpicos do Rio de 

Janeiro (2016). 

Antônio Tenório, medalha de bronze em Londres (2012). Disponível em: 
<http://www.globalfitness.com.br/portal/noticias/aos-41-anos-antonio-tenorio-ganha-sua-

quinta-medalha-em-paralimpiadas-no-judo/> 
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